
  السالم عليكم السائل :
  وعليكم السالم ورمحة اهللا وبركاته الشيخ :

  احلويين : نسأل يا شيخنا
  تفضل الشيخ :

املرة األخرية ملا كنت يف عمان احلويين : كنت مسعت لكم فتوى مطولة قدميا مبنع التطيب بالكلونيا لكن يف 
سألكم بعض الشباب فأفتيتم باجلواز، مع أن الفتوى األوىل اليت باملنع كانت مطولة ومشددة جدا، فهل هناك 

  يعين شيء نفهمه بالنسبة للرجوع عن الفتوى األوىل؟.
فيما إذا كانت نسبة لكحول ال رجوع، و إمنا هو التفصيل؛ اجلواز له حمله واملنع له حمله، اجلواز حمله  الشيخ :

قليلة ال جتعل الكلونيا الكثري منها مسكرا. ففي هذه احلالة جيوز، أما إذا كانت الكحول يف الكلونيا نسبتها كثرية 
  حبيث أن من شرا سكر فال جيوز استعمال الكثري منها أو القليل. 

  . ...احلويين : يعرف هذا باملكتوب على الزجاجة يعين مثال نسبة كذا 
هذا السبيل العام املطروق، وقد يعرفه املبتلون بشرب املسكرات لكن القاعدة اليت مسعناها من بعضهم  الشيخ :

فإذا كانت  الكلونيا نسبة الكحول  - مثال- 120علماء الكيمياء أن اخلمر املسكر تكون نسبة الكحول فيها 
بعض املدمنني يف بعض البالد العربية اليت حترم فصاعدا فهي شر من اخلمر، والواقع الذي نسمعه عن  150فيها 

فيها اخلمر علنا، فال جيدون سبيال للوصول إليها فحينئذ هم يلجؤون إىل خلط الكلونيا مع شيء من السوائْل 
  فيعقموا ويشربوا ويقيموا مقام اخلمر. فإذاً ليس هناك تعارض بني

  السالم عليكم السائل :
  لتفصيل الذي أشرَت إليه ألن االختصار الذي ذكرته هو من ضمنه .وعليكم السالم ا الشيخ :

احلويين : طيب؛ فيه عندنا يف مصر الشيخ الشعراوي أفىت أنه ال جتوز صالة اجلمعة يف املساجد املبنية حتت 
  الدور؟.
  مل؟. الشيخ :

  ه ممكن غرف. احلويين : ما أدري يعين هو قال كالم غري مفهوم قال هواء املسجد ويكون املسجد في
  إىل السماء السابعة.  الشيخ :

احلويين : نعم معناه، طبعا عمل بلبلة ألن إخواننا السلفيني ال ميتلكون إال املساجد هذه يعين حبيث لو أخذت 
  منهم ما يستطيعون يعين الصالة فعمل بلبلة شديدة جداً فنريد اجلواب الشايف إن شاء اهللا يف هذا  السؤال ؟.



كثريًا من الشروط اليت تذكر بالنسبة لبعض العبادات ومنها املساجد، ومنها صالة اجلمعة، واحلقيقة إن   الشيخ :
أن كثرياً من هذه الشروط إمنا قيلت بالرأي والرأي كما نعلم مجيعاً منه ما هو صواب ومنه ما هو خطأ فإذا صدر 

ولكن مثل هذا الرأي الذي  - ة اهللا وبركاتهوعليكم السالم ورمح-الرأي من عامل جمتهد وكان خطًأ فهو مأجوٌر 
يتعرى بعد البحث فيه عن الدليل امللزم باألخذ به من كتاب أو سنة أو أثر من آثار السلف الصاحل، مثل هذا 

( كل شرٍط ليس الرأي إذا تعرى عن شيء من هذه األدلة حينئٍذ نوجه إليه قول النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم : 
؛ فنحن ال نرى مانعاً أن يُبىن فوق املسجد مثالً  مدرسة أو يبىن فهو باطٌل ولو كان ِمائَة شرط )في كتاب اهللا 

فوق املسجد دار لإلمام أو املؤذن أو اخلادم أو حنو ذلك، لكين أرى رأيًا أن املرحاض جيب أن يكون جانبًا وأن 
على املسجد وال تقام فيه أي معصية هذا ال  ال يكون فوق املسجد هذا من باب إكرام املساجد، أما أن يبىن بناء

مانع منه، ألن ادعاء أن ما فوق املسجد إىل مساء الدنيا أو إىل سبع مساوات هو مسجد، فهذه دعوى جمردة عن 
الدليل واألمر كما قيل : والدعاوي مامل تقيموا عليها بيناٍت أبناؤها أدعياء . هذا ما عندي بالنسبة هلذه املسألة، 

  ى غري ذلك طالبناه باحلجة. نعم .ومن ادع
احلويين : شيخنا يف كتاب الشيخ حممد الغزايل أنكر حديث موسى عليه السالم وملك املوت ورد دفاع املازري 
والنووي بأنه دفاع تافه ال يساغ، فقال ألن املالئكة ال يتعرضون للعاهات وألن الصاحلني ال يكرهون املوت 

  م من الرسل؟.فكيف بالرسل فكيف بأويل العز 
  فأعتقد أن يف هذا الكالم خطًأ جليا ولست أدري أهو من الناقل أم املنقول عنه.  الشيخ :

  احلويين : ما هو؟.
  أن أنت تقول على لسانه أن املالئكة ال يتعرضون للعاهات. الشيخ :

  احلويين : ال يصابون.
  ي جاء إىل موسى جاء بصورة بشر .أو ال يصابون ما مهم، لكن هو أال يدري أن امللك الذ الشيخ :

  احلويين : هو ال يدري هذا.
  ال يدري؟. الشيخ :

  احلويين : أعتقد أنه ال يدري.
ال يدري، إذن سقط كالمه، ألن احلديث كما يف مسند اإلمام أمحد وبالسند الصحيح أن املالئكة   الشيخ :

وت حينما أرسله اهللا عز وجل إىل موسى قائًال كانت تأيت من قبلنا على صورة البشر فامللك املرسل وهو ملك امل
له: أجب ربك كان يف صورة بشر، ومثل موسى كليم اهللا، واملصطفى من اهللا تبارك وتعاىل، إذا جاءه إنسان وقال 



يضحك السائل -له، أجب ربك فصفعه، تلك الصفعة فهنيئا هلذا املصفوع، الذي مل يوكزه بتلك الوكزة، 
ى فقضى عليه، فما قضى عليه، ولكنه فقأ عينه، ألنه كان على صورة بشر. فالشبهة يف . فوكزه موس- واملسؤول

احلقيقة قائمة على اجلهل بالسنة، وعلى عدم احلرص على تتبع روايات األحاديث اليت ا يزول كثري من 
  اإلشكاالت اليت تعرض لبعض الناس. هذا جواٌب لتلك الشبهة.

  فعال يكرهون املوت كما قال؟. احلويين : طيب، لكن هل الصاحلون
  من؟. الشيخ :

  احلويين : الصاحلون يكرهون املوت ألن طبعا فهم من فقأ موسى لعني ملك املوت، أن يكره املوت.
كراهة املوت، أوال أقول: أمر ِجِبلي طبيعي، كخوف موسى من سحرة فرعون، فهذا أمر ال يعاب فيه نيب   الشيخ :

ن البشر املعرضني للوقوع يف الذنوب، واملعاصي نعلم قول النيب صلى اهللا عليه وآله مصطفى. ثانيا: إذا كنا حن
، فإذا كره كاره منا املوت ( خيركم من طال عمره وحسن عمله، وشركم من طال عمره وساء عمله )وسلم : 

ه للموت والواقع هكذا ألنه يبتغي احلياة الطيبة اخلرية ليزداد يف هذا العمر الطويل عمال صاحلا، فال يعود كراهت
ذما، بل ينقلب مدحا، لكن املشكلة أن أهل األهواء كهذا الرجل وأمثاله إمنا يتتبعون الشبهات من األحاديث 

  النبوية الصحيحة، ليظهروا أمام الناس بأم من النقاد وهم ليسوا هناك. هذا جوايب عن هذه الشبهة الثانية.
حلديث أيضا أن موسى عليه السالم إمنا فقأ عيين ملك املوت تطبيقا لشريعته وهو احلويين : يذكر العلماء يف هذا ا

  فقأ عني الناظر أو الداخل بغري إذن، مع أن هذا مل يرد يف احلديث ومل يشر إليه فهل هذا جواب ناهض؟.
  ريعتنا. نعم.ال . بل هو جواب ال ينهض ولسنا حباجة إليه مطلقا، ألنه يقوم على ما ال أصل له يف ش الشيخ :

سائل آخر : موضوع موسى يف اية احلديث أنه أُمر أن يضع يده على جلد ثور، فاختار أن يقبض حينئذ، فأين  
كراهة املوت إذا ما علم أنه ملك املوت حقيقة. وخريه بني أن يضع يده يف جلد ثور وله بكل شعرة سنة، فقال: 

  ية احلديث ينقض قول من قال بأنه كره املوت.. ا( فاآلن ). قال: ( الموت )، قال ( وبعد؟ )
هذا صحيح إمنا كان األمر األول بناء على أن موسى مل يكتشف أن ذاك الشخص الذي هو يف صورة  الشيخ :

إنسان إمنا هو ملك، فلما جاءه امللك بإشارة من اهللا عز وجل فعرف أنه حًقا هو مرسل من اهللا عزوجل، وقال له 
  ه وماذا بعد ذلك؟، قال: املوت، قال: فاآلن إًذا، فالذي ذكرته وارد متاما. نعم .هذا العالمة، فقال ل

احلويين : بالنسبة أيضا ذكر الشيخ الغزايل، طبعًا احنا ناخذ هذا كرد عاجل فضيلة الشيخ ناصر، على هذا 
ال لألحناف حجة ترجيح طبعا رأي األحناف يف املسألة، فهل فع ( ال نكاح إال بولي )الكتاب، يذكر أيضا : 
  ناهضة يف هذا الباب؟.



فهذا احلديث بال شك ينبغي على الشيخ  ( ال نكاح إال بولي )ليس هلم حجة إال تضعيفهم حلديث :  الشيخ :
الغزايل وأمثاله ممن يدندون دائما حول االستفادة من أهل االختصاص يف كل علٍم ينبغي عليه أن يذكر هذه 

بعض الشباب، أن يلتزم هو ذلك وأن يعرف ألهل احلديث اختصاصهم وفضلهم  الدندنة اليت يدندن حوهلا مع
ومعرفتهم اخلاصة بتمييز الصحيح من الضعيف، وال خيلط بني احملدثني وبني الفقهاء، ألن هذا خيرج عما يعرفه كل 

علماء احلنفية ألن ألهل االختصاص مزايا على غريهم، ف - وعليكم السالم ورمحة اهللا وبركاته - إنسان عاقل مثقف
حينما يضعفون حديثا فإمنا ينطلقون يف تضعيفهم انتصارا ملذهبهم، وليس اتباعا منهم لطرق تصحيح األحاديث 
أوتضعيفها، وحنن بالتجربة نعرف فرقا كبريا جدا بني أهل احلديث، وبني الفقهاء فيما يتعلق باحلديث، وأضرب 

ماء احلنفية كما هو معلوم القول بعدم شرطية قراءة الفاحتة يف على ذلك مثال سهال إن شاء اهللا. فإن من رأي عل
( ال صالة لمن لم يقرأ بفاتحة الصالة، وإمنا يقولون بوجوا، وهم على علم بقوله صلى اهللا عليه وآله وسلم : 

وهذا يف - ، يقولون هذا حديث صحيح، ولكنه حديث آحاد، وال جيوز عندهم استنادا لعلم األصول الكتاب )
يقولون ال جيوز ختصيص النص املتواتر بالنص األحادي، ويعنون هنا بالنص املتواتر قوله تعاىل  - لواقع من شواذهما

، يقولون إن هذه اآلية أطلقت ما تيسر من القرآن فال جيوز تقييد هذا النص  ( فاقرأوا ما تيسر من القرآن ): 
د وال جيوز عندهم تقييد املتواتر باآلحاد.  ولست أريد أن القرآين املطلق باحلديث النبوي املقيد ألنه حديث آحا

( ال صالة لمن لم أناقش هذه املسألة من كل جوانبها أو أطرافها، لكين أريد أن أدندن حول قوهلم بأن حديث: 
، حديث آحاد، فما قيمة قول هؤالء الفقهاء مهما كان شأم يف املعرفة بالفقه والفهم يقرأ بفاتحة الكتاب )

( ال صالة لمن لم نصوص الكتاب والسنة، حينما يتكلمون فيما ليس من اختصاصهم فيدعون أن حديث : ل
، هو حديث آحاد وأمري املؤمنني يف احلديث أال وهو اإلمام حممد بن إمساعيل البخاري، يقرأ بفاتحة الكتاب )

( ال عن النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم أنه قال : يقول يف مطِلع رسالته املعروفة جبزء القراءة يف الصالة تواتر اخلرب 
، فإذن أنأخذ بقول احلنفية الذين قد امتألت كتبهم باألحاديث الضعيفة، صالة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب )

بل وفيها قسم كبري من األحاديث املوضوعة، حىت لقد أنكرها عليهم بعض علماء احلنفية أنفسهم ممن له اشتغال 
  يث.بعلم احلد

، هو ( ال صالة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب )فماذا نقول يف هؤالء الفقهاء حينما يقولون ذاك احلديث: 
حديث آحاد وأمري املؤمنني يف احلديث يقول إنه تواتر عن النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم ولذلك فنحن نذكر 

ي االختصاص يف كل علم فميله إىل األخذ هذا الرجل الذي حنن يف صدد الرد عليه بأنه جيب الرجوع إىل ذو 
برأي احلنفية القائم على رد احلديث الصحيح هذا ميل منه عن املنهج العلمي الصحيح أنه جيب الرجوع يف كل 



علم إىل أهل االختصاص. لكين أدري أن أهل األهواء يف كل عصر ويف كل مصر، ال يلتزمون منهجا علمًيا ليس 
الفقه، فرتى هذا الرجل تارة حنفي املذهب، تارة ظاهري املشرب، تارة هكذا ملاذا؟. فقط يف احلديث بل وال يف 

ألنه ال يلتزم منهجا علميا يفرض عليه أن ميشي سويا على صراط مستقيم، وإمنا هو ينهج منهج ما أنكره صراحة  
إلنسان من كل مذهب ما كثري من العلماء، ومنهم علماء احلنفية خباصة، الذين ينكرون التلفيق، وهو أن يأخذ ا

يناسبه أو يوافق هواه، فهو ملا يرى أن يف املذهب احلنفي توسعة، وتسليكا لكثري من األنكحة اليت تقع يف هذا 
العصر احلاضر، وخباصة يف بالد الكفر، يف أوربا وأمريكا، يتزوج كثري من الشباب دون إذن أولياء النساء، فهو 

سبيل فيجد له خمرجا يف مذهب أيب حنيفة، يف هذه املسألة، لكنه يف مسألة  يريد أن ُيسلك هذه احلوادث بأدىن
أخرى جيد الشباب املسلم، بل وقد عرفنا من بعض كتاباته جنده هو نفسه ال يتورع من أن يقول: أنه هو يطيب 

ري من له أن يستمع لبعض أغاين أم كلثوم!!، فإذن هو كيف يربر أو يسوغ لنفسه احنرافه هو فضال عن كث
الشباب املسلم الذي ابتلي باالستماع لألغاين، جيد هناك فسحة ال جيدها يف املذاهب األربعة اليت هو يدافع 
عنها حبرارة يف غري حملها، وضد السنة!، جيد له خمرجا يف التنفيس عن نفسه وعن املتبعني ألهوائهم من أمثاله، 

يبحث عن األدلة الشرعية، اليت جاءت لتهذيب النفوس كما باملذهب الظاهري ابن حزم األندلسي، فهو إذن ال 
.  فال جرم أن العلماء قاطبة مل يبيحوا للمسلم  (( َقْد َأفْـَلَح َمْن زَكاَها * َوَقْد َخاَب َمْن َدساَها ))قال تعاىل: 

عليه بيت الشعر  أن يكون مع هواه يف كل مسألة، فهو يتبع تارة املذهب الظاهري وتارة املذهب احلنفي فيصدق
  الذي ذهب عن بايل لكن بعضكم ال بد أن يذكرين به وهو قول القائل:

  َغَوْيُت وإْن تـَْرَشْد غزية أَْرشد " ..." وما أنا ِمْن غزية إن َغَوْت               
، حديث صحيح، عند علماء احلديث وال يضر ذلك أن ضعفه من ال اختصاص له مبعرفة ( ال نكاح إال بولي )

  علم احلديث، وأظن أن يف القرآن الكرمي آية تؤكد معىن احلديث . 
  . ... ( وال تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا )احلويين : 
  هذه أو غريها نعم، فلذلك هذا عبارة عن اتباع هوى.  الشيخ :

  . (( فَاْنِكُحوُهن بِِإْذِن َأْهِلِهن ))احلويين : 
  . ))(( بِِإْذِن َأْهِلِهن  الشيخ :

  احلويين : شيخنا هناك رجل كان يعمل يف كوفري 
  يعمل الشيخ :

  احلويين : كوفري نسائي فجمع ثروة طائلة بىن ا عمارة



  ما شاء اهللا الشيخ :
  احلويين : واشرتى حمالت وحنو ذلك وملا علم باحلكم الشرعي ترك الكوافري لكن ..

  مل يرتك آثارها. الشيخ :
  ا. يعين كان هو يف مستنقع فخرج ومل ينظف نفسه، فهو اآلن فاتح حمل ذهباحلويين : مل يرتك آثاره

  ذهب الشيخ :
  احلويين : يريد أن يسلم الكوافري لفتح حمل الذهب لكن بأموال ..

  هي، هي.  الشيخ :
احلويين : هي، هي، فهو تزوج أيضا ذه األموال وأصدق امرأته ذهبا. فالسؤال هنا هل الذهب الذي أصدقه 

  رأته من ذلك املال كما هو وإال صار حالال، ألنه صار ملكا للزوجة؟. هذا السؤال.الم
إذا كان هذا هو السؤال فهذا املهر للزوجة حالل، ألنه انتقل إليها بطريق شرعي، كطريق اإلرث مثال،  الشيخ :

ا ألنه دخل يف البيع احملرم، وهو ولكين أرى بأن الرجل مل يـَُزِك نفسه بعد، أوال ألنه مل خيرج عن املال احلرام وثاني
  الذهب أيضا فكأنه كان يف مشكلة فوقع يف مشكلة أخرى.

  احلويين : ال جيوز ؟.
للوقوع يف الربا وال شك، خاصة بسبب ارتفاع  ...ال جيوز ألن تعاطي بيع الذهب بالديون حمرم  الشيخ :

ن مصنوعا، هذه مشاكل معروفة عند كل الصّواغ العمالت الورقية وهبوطها، مث بيع الذهب بأكثر من قيمته إذا كا
وجتار الذهب. لذلك فهو ينصح كما ترك املهنة السابقة أن يرتك املهنة الالحقة، وأن خيرج عن املال احلرام كله، 
وأن يكتفي إن كان عنده ولو قليل من املال احلالل، مث ربنا عز وجل كما جاء يف احلديث الصحيح الذي ذكرناه 

، أال وهو قوله صلى اهللا عليه ( التصوموا يوم السبت إال فيما افترض عليكم )الكالم على حديث: يف مناسبة 
  . هذه نصيحيت هلذا الرجل .( من ترك شيئا هللا عوضه اهللا خيرا منه )وآله وسلم : 

منها عمارة  احلويين : هناك سؤال آخر؛ رجل ممثل أو مغين ففي أثناء فرتة غنائه أو متثيله مجع ثروة طائلة بىن
ضخمة، ويأخذ قدرا من الناس إجارات مث إنه تاب. فهنا سؤاالن.  السؤال األول: ريع الشرائط لألداء العلين هذا 
بعدما تاب هل جيوز له أن ينتفع به بدل أن خيدمها أهل الصالونات، وهذه األشياء فهل يأخذها وإن أخذها 

  يتصدق ا أم ينتفع ا؟. هذا السؤال األول.
أما عندي فال جيوز ذلك، بأي وجه من الوجوه واجلواب عن هذا السؤال الثاين يؤخذ من اجلواب عن  شيخ :ال

السؤال األول، ألما يلتقيان يف االشرتاك يف املال احلرام، لكن ال يعدم هذا اإلنسان من أن جيد من يفتيه من 



احلجج والبينات الشرعية لبعض الدعاوى  املتفقهة يف العصر احلاضر الذين أيضا، يلتمسون الرخص ويدفعون
الباطلة، فإذا ما عزم األمر واشتد احلكم كتحرمي التكسب بالغناء وآالت الطرب، قالوا ال يوجد نص قاطع يف 
التحرمي فيجوز، وقد وقع أن أفتوا أحد الربيطانيني الذين أسلموا فقد كان مكسبه من قبل من هذا املال احلرام 

تمر بعد إسالمه على تعاطيه مهنة الغناء واالكتساب منه بدعوى أنه ليس هناك دليل قاطع، فأجازوا له أن يس
وهم يعلمون أن األدلة القطعية ال تشرتط يف األحكام الشرعية، ألن األحكام الشرعية باتفاق الفقهاء يكتفى فيها 

ريهم أنه جيوز االستدالل على أمر ما بالظن الغالب، فألمر ما كان من املتفق عليه بني علماء املذاهب األربعة وغ
بالقياس، وهو الدليل الرابع واألضعف من هذه األدلة األربعة ألنه قائم على الرأي، والرأي معرض للصواب 
وللخطأ، فإذا كان األمر متفقا عليه بني العلماء أن األحكام الشرعية ليس من الضروري أن يكون الدليل فيه 

بل يكفي أن يكون ظين الثبوت ظين الداللة، وقد جاءت هناك أحاديث يف حترمي  قطعي الثبوت قطعي الداللة،
آالت الطرب، إن مل نقل إا قد وصلت يف جمموعها إىل مرتبة احلديث املتواتر معًىن فهو على األقل من 

طى مهنة األحاديث املشهورة بالصحة يف حترمي آالت الطرب، مع ذلك أباحوا لذلك املسلم بعد إسالمه أن يتعا
الضرب على املعازف واألوتار، مع علمهم بأن هناك بعض األحاديث ويف صحيح البخاري لكنها ليست قطعية 
الثبوت، فنحن نقول: ال جيوز ألي مسلم كان قد اكتسب ماال حراما، بوسيلة من الوسائل احملرمة كالغناء 

هنة ماال حراما، وإذا كانت توبته نصوحا باآلالت أو بالصوت املاجن فحرام عليه أن يظل يكتسب بسبب هذه امل
فعليه أن خيرج من ذاك املال كله ويصرفه يف املرافق العامة اليت ال يستفيد منها شخص معني، وأن جيدد طلبه 

  للرزق بطريق حالل مباح.   
  ن السكان.احلويين : السؤال الثاين: بالنسبة للعمارة اليت بناها من املال احلرام، اإلجيار الذي يتقاضاه م

  هو؛ هو. الشيخ :
  احلويين : حالل.

  حرام، وهل يستقيم الظل والعود أعوج، حرام. الشيخ :
  احلويين : مث هذا أال يشبه ذهب املرأة، إن هذا الرجل أجر الشقة ودفع فيها أمواال؟. 

ما هنا كيف وأين الشبه، انتقل املال احلرام من شخص إىل شخص آخر بطريق شرعي، هذا شيء، أ  الشيخ :
  الدار ال تزال له. فهو ينتفع من ريعها، فال شبه بني األمرين إطالقا.

  احلويين : على أساس عفوا
  تفضل الشيخ :



  احلويين : على اساس أن الدار وإن مل تنتقل، لكن هذه إجارة، يعين الشقة صارت ملكا هلذا املستأجر.
  ة ما جناه باملال احلرام. ال يستويان مثال أبدا، فهو حرام.لكن مثرة ماذا ؟، اإلجيار مثرة ماذا؟، أليس مثر  الشيخ :
  نعم. الشيخ :

احلويين : رجل سافر يف سيارة أجرة، فسائق السيارة عمل حادثا، فقتل هذا الرجل الذي يركب جبانب السائق، 
عشرين ألف  طبعا، فرضوا عليه تأمني هذا امليت يعين شركة التأمني تدفع ألوالد هذا الرجل الذي مات، حوايل

  جنيه، هل حيل هلم أن يأخذوا هذا املال؟
شركة -ال هم يأخذون من القاتل خطًأ الدية الشرعية، إن حصلت هلم، أما أن يأخذوا املال من الشركة  الشيخ :
  فهو مال قمار، ال جيوز. - التأمني

  احلويين : فإذا كان الرجل ال يستطيع أن يدفع الدية؟.
ن حينما يكون املسلمون مسلمني حقا، فهم يتعاونون معه ال سيما عصبته من أهله احلكم هو، هو. لك الشيخ :

فعليهم أن جيمعوا ما يربيء ذمته ويدفع الدية اليت يوجبها الشارع احلكيم عليهم، فعدم وجود مثل هذه الدية ال 
  يربر أخذ املال احلرام. نعم.
  احلويين : جزاك اهللا خريا .

  مكان من مكة يعدل الصالة يف املسجد احلرام؟. احلويين : هل الصالة يف أي
ال أعتقد هذا، وهي مسألة خالفية، وأنا أفهم من قرينة ذكر املسجد احلرام مع املسجد النبوي، أن  الشيخ :

املقصود ليس هو املسجد احلرام باملعىن العام، وإمنا املقصود به املسجد الذي يصلى فيه وهو مسجد مكة وليس 
  مكة كلها. نعم.

(( ُسْبَحاَن الِذي َأْسَرى بَِعْبِدِه لَْيًال ِمَن اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم ِإَلى احلويين : يعين هم حيتجون يقولون يف اآلية: 
  ؛ يقولون أسري به من بيت أم هانئ وليس مسجدا. اْلَمْسِجِد اْألَْقَصى ))

باملسجد وليس مبكة كلها، بقرينة ذكر  وأنا أجبت عن هذا آنفا، قلت: الذي أراه أن الفضيلة ختتص الشيخ :
( صالة في مسجدي هذا تفضل املسجد مع مسجد الرسول عليه السالم. حيث قال يف احلديث املعروف: 

، فـََقْرُن املسجد احلرام مع املساجد ومع مسجد ألف صالة في ما سواه من المساجد إال المسجد الحرام )
ن املراد جزء من مكة وهو مسجد مكة، أما اآلية فاجلواب عنها سهل، الرسول عليه السالم، يكون هذا قرينة لكو 

من املسجد املكي نفسه وإمنا يكون جبواره، فبحكم ااورة قيل أو جاء  -مثال  - ألنه قد ال يكون بيت أم هانئ 
؛  ألن األسلوب العريب أن  َراِم ))(( ُسْبَحاَن الِذي َأْسَرى بَِعْبِدِه لَْيًال ِمَن اْلَمْسِجِد اْلحَ قولة تعاىل يف اآلية: 



جاَور. يف عندك شيء تفضل.
ُ
َجاِور حكم امل

ُ
  يعطى حكم امل

  احلليب : يا شيخ فيه رواية يف احلديث نفسه فيها ومسجد الكعبة.
  هذا هو جواب حاسم، لكن تذكر الرواية. الشيخ :

  احلليب : اآلن ال أذكر الرواية ولكن وقفت عليها.
  خريا. نعم .جزاك اهللا  الشيخ :

احلويين : حنن نعلم أن الرجل إذا مات انتقل ماله إىل الورثة حالال، فإذا كان الولد أو األوالد يعلمون أن الوالد  
كان ِلصا أو يسرق األموال، وعرفوا املصدر الذي أخذ منه الوالد هذه األموال هل يلزمهم أن يرجعوا هذه األموال 

  ألصحاا، أم يصري حالال هلم؟. 
ال، مادام أم قد عرفوا أن هذا املال أوال: حرام، وعرفوا املكان الذي استحل منه فال شك أنه جيب  الشيخ :

  عليهم أن يعيدوه إىل صاحبه، فإن إعادته إىل صاحبه أوىل من وفاء دْين امليت، وإعادته إىل الدائن. نعم.
  ن، لكن غري معروف من أين أخذه؟.احلويين : وإن كان  جمهول، يعين معروف أن يقنص من كل مكا

فحينئذ كما قلنا آنفا بالنسبة ملهر املرأة احلرام، فانتقل بطريق اإلرث إىل الورثة فهو هلم حالل، لكن إذا   الشيخ :
  عرفوا مورده ومصدره، فعليهم أن يعيدوه.

ا مادة الكحول، هل احلويين : ففي سؤال استدراكا على العطور، يقول هناك عطور مجيلة من شركات غربية و 
  جيوز للمسلم التعطر ا خاصة وأن العطور الزيتية غالبا غالية الثمن ال يستطيع كثري من الناس شراؤها؟.

يضحك -ليس يف هذا السؤال شيء جديد يف املوضوع سوى أن السائل يشكو من غالء العطور الزيتية  الشيخ :
يها نسبة من الكحول كبرية فحرام بيعها وشراؤها والتطيب !، أما اجلواب فقد سبق إن كان ف-الشيخ واحلضور

  ا. نعم .
احلويين : السؤال: هل اإلنسان الذي مل يطف بالبيت احلرام يوم النحر، هل يرجع حمرما كما سبق، أما ماذا يعمل 

  مع ذكر الدليل ؟.
احلج والعمرة، واحلديث قوي  ال بد من الرجوع كما جاء يف احلديث الذي كنا ذكرناه يف رسالة مناسك الشيخ :

مبجموع طرقه أن من أمسى ومل يطف طواف اإلفاضة عاد حمرما كما كان من قبل، فهذا ال بد منه ولذلك فاحملرم 
. وأما - مجرة العقبة  - بني أحد أمرين إما أن يعجل بطواف اإلفاضة ليستمتع باِحلل الذي متتع به بعد رمي اجلمرة 

ال يف اليوم الثاين أو الثالث، فحينئذ ال يستمتع باحلل الذي استمتع به من رمى وعزم إذا كان قد نوى أال يطوف إ
على أن يطوف قبل املساء. هذا أمر ال بد منه وإن كان أكثر الناس عنه غافلون وكثري ممن عرف النص عنه 



  جمانبون له ألن الناس عبيد ملا اعتادوا عليه والعياذ باهللا.
  ا يا شيخ.سائل آخر : هل يكون حمرم

  هذا بارد الشيخ :
  سائل آخر : هل يكون حمرما يا شيخ.

  أن قلت: يظل يف إحرامه حىت يطوف. نعم . الشيخ :
  احلويين : بالنسبة لتجديد العمرة هل جيوز لإلنسان أن يكرر أكثر من عمرة مثل أن خيرج إىل التنعيم ويرجع؟.

ن كثريا من الناس يعكسون احلكم الشرعي وهم يعلمون ال ما كان هذا من عمل السلف، ويف معرفيت، إ الشيخ :
. فهم ال يريدون أن يقدموا بني  ((  َفَمْن َتَمتَع بِاْلُعْمَرِة ِإَلى اْلَحج َفَما اْستَـْيَسَر ِمَن اْلَهْدِي ))قول اهللا عزوجل: 

يتكلفوا الصيام، صيام ثالثة أيام  يدي احلج عمرة لكي ال يتكلفوا مثن اهلدي أو إذا كانوا فقراء فهم ال يريدون أن
يف احلج وسبعة أيام إذا رجع، ولذلك فكثري من هؤالء الناس األشحاء على أنفسهم بطاعة رم تبارك وتعاىل، 
ينوون حج اإلفراد وقد خططوا ألنفسهم أن يتداركوا ما فام من عمرة احلج بني يدي احلج أن يأتوا بالعمرة بعد 

ذه احلالة ينجون من وجوب أحد األمرين السابقني ذكرا أال وهو اهلدي أو صيام عشرة أيام وهذا احلج ألم يف ه
احتيال على هذا احلكم الشرعي. لذلك حنن ال نرى جواز االعتمار ممن متتع بالعمرة إىل احلج بعد احلج بأن خيرج 

نيب صلى اهللا عليه وآله وسلم بالنسبة للسيدة إىل التنعيم، ألن اخلروج بعد احلج إىل التنعيم إمنا هي سنة سنها ال
عائشة رضي اهللا تعاىل عنها اليت كانت قد خرجت من املدينة مع النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم معتمرة عمرة 

فلما دخل عليها النيب  -عادة النساء  -احلج، ولكنها ملا نزلت يف سرف مكاٍن قريب من مكة جاءها العادة 
، قال عليه " نعم يا رسول اهللا "، قالت: ( مالك أنفست؟ )لم ووجدها تبكي، قال هلا : صلى اهللا عليه وس
( هذا أمر قد كتبه اهللا على بنات آدم، فاصنعي ما يصنع الحاج غير أال تطوفي وال تصلي الصالة والسالم: 

(( َوَأتِموا اْلَحج يف قوله: ، فبسبب طروء احليض عليها مل تتمكن من إمتام عمرا اليت هي أو هو من أمر اهللا )
. ولذلك فلما طهرت يف عرفات وأدت املناسك كّلها وأفاضت وطافت طواف اإلفاضة، وأعلن  َواْلُعْمَرَة ِللِه ))

( النيب صلى اهللا عليه وسلم بعد طواف الوداع، أعلن الرجوع إىل املدينة، دخل عليها وإذا هي تبكي أيضا، قال: 
" يف رواية أخرى  " يعود الناس "، " مايل! يعود الناس حبج وعمرة، وأعود أنا حبج دون عمرة "، قالت: مالِك؟ )

. فكان عليه الصالة والسالم كما هو معلوم بالنسبة لألمة كلها كان رفيقا بأهله بنسكني وأعود أنا بنسك واحد "
أن خيرج ا إىل التنعيم لتأيت بالعمرة بديل رحيما، فأمر أخاها عبد الرمحن ابن أيب بكر الصديق أن يركبها خلفه و 

العمرة العملية اليت فاتتها من قبل ولذلك أنا أقول اخلروج إىل التنعيم بعد احلج ألداء العمرة فهي عمرة احلائض 



فمن أصاب من النساء ما أصاب عائشة من عدم متكنها من اإلتيان بعمرة احلج فلها أن تفعل كما فعلت عائشة 
عاىل عنها، أما النساء الطاهرات والاليت أتني بالعمرة بني يدي احلج أو كان بإمكان أن يأتني بذلك رضي اهللا ت

ولكنهن اقتصرن على احلج املفرد لسبب من األسباب اليت ذكرا آنفا مث يريدون أن يتداركوا ما فان من العمرة 
رات واحلائضات وهذا ال جيوز، فإذا كان األمر  بني يدي احلج بأن يعتمرن من التنعيم فهذه التسوية بني الطاه

كذلك فَأْوَىل مث أوىل أن ال جيوز ذلك للرجال وعلى الرجال كلهم أن يعتمروا بني يدي احلج ألن النيب صلى اهللا 
( دخلت العمرة في عليه وآله وسلم قد جعلها بوحي من اهللا تعاىل شريعة مستمرة إىل يوم القيامة حني قال: 

، وشبك بني أصابعه عليه الصالة والسالم، ولذلك فال نتصور أن املسلم يضطر إىل أن م القيامة )الحج إلى يو 
يأيت حبجة مفردة عن العمرة إال يف ظروف ضيقة جدا جدا كظرف احلائض اليت حتيض قبل أن تتمكن من طواف 

ت العمرة يف احلج إىل يوم القدوم، هلذا جيب أنه يراعى هذا احلكم الشرعي األبدي، العمرة جزء من احلج دخل
  القيامة. نعم .

  احلويين : طيب بالنسبة للمعتمر يعين كم من الوقت لو أراد أن جيدد العمرة؟.
ليس هناك وقت حمدد شرعا ولكن ينبغي أن نالحظ عدم الوقوع يف التنطع ويف التكلف الذي ينبغي أن  الشيخ :

، ويه عليه طعون، هلك المتنطعون، هلك الُمتَـَنِطعون )( هلك المتنيبتعد عنه املسلم لقوله عليه السالم: 
ا وليس لنا ذلك وكل إنسان كما قال رب  الصالة والسالم عن التكلف وحنو ذلك من املعاين، أما أن نضع َحد

ْنَساُن َعَلى نـَْفِسِه َبِصيَرٌة ))األنام    وهكذا،  (( ُكل نـَْفٍس ِبَما َكَسَبْت َرِهيَنٌة ))،   (( َبِل اْإلِ
  نعم. الشيخ :

  احلويين : هل جيوز للحاج أن يذهب إىل بيته يف مكة ويسرتيح ا بعض الوقت مث يعود إىل مىن قبل الغروب؟.
ال نرى يف ذلك ما مينع ولو أن الرسول عليه السالم ثبت أنه كان خيرج من مىن ويصلي الظهر يف مكة  الشيخ :

  ه يبيت يف مىن كما جاء يف السؤال .فهذا اخلروج األصل فيه اجلواز، ما دام أن
  نعم .  الشيخ :

احلويين : ما هو احلد األدىن الذي حيصل به الوقوف بعرفة من حيث ابتداء اليوم وانتهائه، وكذا مدة الوقوف 
  عليها؟.
، كما جاء يف احلديث ( ساعة من ليل أو نهار )احلديث يف ذلك صريح أال وهو قوله عليه السالم :  الشيخ :

يعني  -( من صلى صالتنا هذه معنا في جمع صحيح والرسول عليه السالم يتكلم به وهو يف مزدلفة قال: ال
، إذن وكان قد وقف قبل ذلك في عرفة ساعة من ليل أو نهار فقد قضى تفثه وتم حجه ) -صالة الفجر



ن النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم  ساعة من ليل أو ار، لكننا ال نرى للحاج أن يتقصد خمالفة السنة العملية فإ
كما تعلمون مجيعا إمنا صعد إىل عرفة بعد أن صلى صالة الظهر والعصر مجع تقدمي يف مسجد منرة وهي ليست 
من عرفة، بعد ذلك صعد عرفات وظل على عرفات حىت غربت الشمس، فال نرى للمسلم أن يتقصد خمالفة 

يال. ولكن هذا من حيث متام السنة على األقل أو القيام بالواجب هذه السنة ما أمكنه ذلك وما وجد إليه سب
( خذوا عني مناسككم فإني ال أدري لعلي ال الذي يقتضيه عموم قول النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم : 

، فهو بني خمل بالسنة أو تارك للواجب، إذا مل يقض نصف النهار بعد الظهر يف عرفة، ألقاكم بعد عامي هذا )
( من صلى صالتنا هذه معنا في جمع وكان قد وقف قبل ذلك في ا حجه فصحيح كما قال عليه السالم: أم

، فحجه صحيح ولكنه إذا وقف ساعة من ليل أو ار عرفة ساعة من ليل أو نهار فقد قضى تفثه وتم حجه )
  خالف السنة العملية اليت ميكن أن تكون من الواجبات. نعم.

أن يستدل حبديث عروة بن مضرس الذي ذكرته آنفا على ركنية الوقوف بعرفة أن النيب  سائل آخر : هل ميكن
، فقام بني الوقوف بعرفة وبينما ( من صلى صالتنا هذه في جمع ووقف بعرفة )صلى اهللا عليه وسلم قال: 

  الصالة يف املزدلفة هل يستدل ذا احلديث على ركنية الوقوف يف اجلمع؟.
ستدل باحلديث على ركنية صالة الفجر يف مزدلفة أما الوقوف يف املزدلفة أو باألصح البيات يف ال إمنا ي الشيخ :

املزدلفة فهو واجب، لكن هذا الواجب ال يتم إال بأداء صالة الفجر هناك، ألن الصالة هناك هو الركن، 
  فاحلديث صريح يف ذلك. نعم.

و تعارضت السنة القولية مع السنة العملية فتقدم السنة القولية، احلويين : بالنسبة للمسألة املاضية، قد يقول قائل ل
السنة القولية يف قول النيب عليه الصالة والسالم أباح له أن يقف ولو ساعة، وكانت السنة العملية أنه وقف طول 

  اليوم فقد يقول القائل األرجح هنا السنة القولية، فحينئذ مسألة املخالفة غري واردة؟.
 ؛ هذا خطٌأ يف تطبيق القاعدة الفقهية الصحيحة، القاعدة الفقهية الصحيحة اليت ندندن حوهلا يف  ال الشيخ :

كثري من األحيان إلزالة بعض اإلشكاالت عن بعض األحاديث، إذا تعارض قوله صلى اهللا عليه وآله وسلم مع 
م قوله على فعله، هذا عند التعارض وأين التعارض إذا دخل اجلزء ار هذا  فعله ُقد يف الكل؟، فاجلزء ساعة من

هو الركن، والرسول جاء بالركن وزيادة، فأين التعارض هنا؟، التعارض إمنا يكون فيما إذا ادِعي من جهة أن الركن 
هو ساعة من ليل أو ار وأيضا قيام الرسول عليه السالم، وقوفه يف عرفة من بعد صالة الظهر إىل غروب 

م القول على الفعل، لكن وقوف الرسول عليه السالم يف  الشمس هو ركن، فنقول حينئذ إذا تعارض قوله وفعله ُقد
الركنية، ألنه من الثابت يف علم  - إيه-عرفة ال يعطي الركنية، أكثر ما يعطي الوجوب، أو الفرضية اليت ال يلزمنا 



ما كان فرضا هو ركن أو  أصول الفقه: كل ما كان ركنا فهو فرض، كل ما كان شرطا فهو فرض، وليس كل
شرط، ال .. الركن أو الشرط آَكد من الفرض. فإذن ال تناقض هنا بني قوله صلى اهللا عليه وسلم ساعة من ليل 
أو ار وبني وقوفه صلى اهللا عليه وسلم بعد الظهر إىل غروب الشمس، ال تعارض إطالقا ولذلك تطريق هذا 

  اآلية يف مسألتنا هذه خطأٌ فقهي .
  نعم .

ما صحة هذا احلديث ؟. وهل له  " من ترك نسكًا فليهرق دمًا "احلويين : حديث ابن عباس رضي اهللا عنهما: 
  حكم الرفع ؟. وما املقصود بقوله نسكا ؟.

أما الصحة إذا أردنا باحلديث ما جاء يف بيانك أنه حديث موقوف فهو صحيح اإلسناد رواية عن ابن  الشيخ :
كان موقوفا فحينئذ ينبغي أن ننظر هل يوجد هناك يف املرفوع ما خيالفه ولو يف بعض   عباس موقوفا عليه, وإذا

أجزائه لنصل بعد ذلك إىل أن نتبىن هذا املوقوف أو أن ال نتبناه . لقد وجدنا يف صحيح البخاري وغريه قصة 
ة متضمخًا بالطيب فقال يليب بالعمرة وقد لبس جب - صلى اهللا عليه وآله وسلم  - ذلك األعرايب الذي رآه النيب 

، ومل يأمره النيب ( انزع عنك جبتك هذه واصنع في عمرتك ما تصنع في حجتك )له عليه الصالة والسالم :
بدم مع أن كثرياً من علماء اليوم يفرضون مثل هذا الدم على مثل هذا اإلخالل  - صلى اهللا عليه وآله وسلم  - 

 - صلى اهللا عليه وآله وسلم  -لطيب بعد إحرامه, فلما وجدنا النيب وهو أن يلبس ثيابه العادية أو أن يتطيب با
لَـما يوجب شيًئا مما يوحي به أثر ابن عباس قلنا حنن يف حل من أن نأخذ ذا األثر ما دام أن حديث البخاري 

حظت عملياً ُيشعرنا بأنه ال يلزم اجلاهل أو املخالف لنسك من مناسك احلج شيء من الدم، وخباصة أنين قد ال
يف احلَجَج اليت كتب اهللا يل أن أحجها يف كثري من السنوات املاضيات, أنه قلما خيلو حاج إال ويرجع وهو مثقل 
بالدماء، ألن قل من ينجو من ارتكاب بعض األخطاء اليت يدان بسببها ألن يكلف بأن يفدي دمًا . لذلك 

  نعم .نقول أثر ابن عباس هذا لسنا مكلفني بالعمل به  
  احلويين : ما هو الدليل على أن ..


